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 م2021 – 01 -14

                                                      قسم اللغة العربية وآدابها بالبويرة

  عبد القادر تواتي: األستاذ
   آن الكريمالقرمادة علوم 

  2السنة األولى ليسانس، المجموعة 
  03: المحاضرة

  تاريخ القرآن
  تهمراحل جمع القرآن، ومعايير ترتيب سوره وآيا -2

  
  

  :وأنواعه ومراحلهتعريفه  :جمع القرآن -أوال
  : تعريف جمع القرآن -1
قال  .بعضه ببعض هو مصدر للفعل جمع يجمع بمعنى ضم الشيء المتفرق حتى يجتمع :الجمع لغة - أ

 جموعٍ، على ويجمع الناس، لجماعة اسماً يكون وقد .الشيء جمعتُ قولك مصدر: والجمع«: الجوهري
   1»...ومجمع مجمع الموضعو
 هحفظ: األول :أحد معنيين يراد بهوعند العلماء يطلق  )القرآن جمع( مصطلح :جمع القرآن اصطالحا -ب

كلمة جمع القرآن تطلق تارة ويراد منها «: قال الزرقاني .وكتابته في السطور هتدوينالثاني  .في الصدور
 .رة أخرى ويراد منها كتابته كله حروفا وكلمات وآيات وسوراوتطلق تا ،حفظه واستظهاره في الصدور

وقد نزل القرآن مفرقا، فهو   2».وذاك جمع في القلوب والصدور ،هذا جمع في الصحائف والسطورف
  . يحتاج إلى جمع، وكما يتم جمعه بحفظه واستظهاره يتم أيضا بتدوينه وترتيبه

  Ñ  Ò  Ó   Ô  Õ  Ö﴿: جمع في قولهفال: جمع وكلمة حفظاستعمل القرآن كلمة وقد 
×  Ø  Ù     Ú  Û  Ü    Ý  Þ   ßL أما الحفظ ففي قوله .19-17:القيامة :﴿g  
h  i  j  k  l   m  nL 9: الحجر.   

بل هو آيات بينات ﴿ :يقول عز وجلعن ظهر قلب وفي الجمع الذي بمعنى االستظهار والحفظ 
إنه ﴿: ن قائلوفي الجمع الذي بمعنى الكتابة يقول عز م. 49:في صدور الذين أوتو العلم﴾ العنكبوت

   .79الواقعة ﴾لقرآن كريم في كتاب مكنون
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جمع : التعريف االصطالحي أن القرآن الكريم جمع بطريقتينخالل ظهر من : أنواع جمع القرآن -2
  :صدور وجمع سطور

اهللا عز وجل على تالوة القرآن حث وقد  ،وحفظه عن ظهر قلبالقرآن استظهار وهو : جمع الصدور - أ
: ، وقوله121﴾البقرة.الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقّ تالوته﴿: وترتيله في أكثر من آية؛ منها قوله تعالى

هتم النبي كما ا .20فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾ المزمل﴿: ، وقال أيضا4ورتّل القرآن ترتيال﴾ المزمل﴿
ال تُحرك بِه ﴿: جمعه وخشي من أن يفلت منه شيء حتى قال له ربهوحرص على  بالقرآن حفظا وتحفيظا

َل بِه ِلسانَكجِلتَع. آنَهقُرو هعمنا جلَيع ِإن .ْأناهفَِإذا قَر آنَهقُر فَاتَّبِع. يانَهنا بلَيع ِإن وقال16القيامة ﴾ثُم ، 

روت السيدة و. 114: طه﴾ َأن يقْضى ِإلَيك وحيه وقُْل رب زِدني علْما وال تَعجْل بِالْقُرآنِ من قَبِل﴿:أيضا
: وفي الحديث الصحيح 3».جبريل يعارضني القرآن في كل سنة مرة كان«: قال عائشة أن رسول اهللا 

لالم من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ال أقول ألم حرف ولكن األلف حرف وا«
وقال  5».الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب«: وفي حديث آخر 4».حرف والميم حرف

الماهر بالقرآن مع السفرة «: وقال 6».ية تقرأها‘اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آ«: ألحد أصحابه
   7».الكرام، والذي يقرأه وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

الصحابة بالنبي في االهتمام بالقرآن الكريم وحفظه وتالوته حتى وصفت بيوتهم ليال بأن لها  ولقد اقتدى
أبو عبيد في  بعضهم ذكر، وتشكلت في عهدهم طبقة من القراء أزيزا كأزيز النحل من أصوات قراءتهم

الما، وأبا هريرة، ، وابن مسعود، وحذيفة، وسالخلفاء األربعة، وطلحة، وسعداً :كتاب القراءات القراء فعد
عبادة بن الصامت، ومعاذ : ومن األنصار  .وعبد اهللا بن السائب، والعبادلة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة

، ومعاذ بن جبل، وأبي بن الذي يكنى أبا حليمة، ومجمع بن جارية، وفضالة بن عبيد، ومسلم بن مخلد
في حرب م بدليل مقتل سبعين قارئا منهم وال شك أن هؤالء أشهر القراء ال كله 8.كعب، وزيد بن ثابت

   .يوم اليمامة فقطمسيلمة الكذاب 
 ابن قال  من أكبر خصائص المسلمين الكريم للقرآنوالنقل الشفهي المتواتر  صدورحفظ الويعد

ال على خط  ،االعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور ثم إن«: )هـ833ت(الجزري 
    9».أشرف خصيصة من اهللا تعالى لهذه األمة المصاحف والكتب، وهذه

  .، وقد مر ذلك بثالث مراحل تاريخيةوكتابته تدوين القرآنهو  :جمع السطور -ب
                                                

   .96، ص5رواه النسائي، السنن الكبرى، باب مناقب فاطمة، ج -3
   .496النووي، رياض الصالحين، باب فض لقراءة القرآن، ص -4
  .نفسه -5
  .497النووي، رياض الصالحين، باب استحسان تحسين الصوت بالقرآن، ص -6
  20، ص5اب الماهر بالقرآن، جالنسائي، سنن النسائي الكبرى، برواه  -7
  . أبو عبيد القاسم بن سالم، القراءات  - 8
  .14ابن الجزري، النشر في القراءت العشر، ص  - 9
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3-قال الحاكم في جمع سطور ثالث مرات، جمع القرآن  :سطور مراحل جمع القرآن الكريم جمع
والجمع الثالث ...بحضرة أبي بكر الثانية...إحداها بحضرة النبي: القرآن ثالث مراتجمع « :المستدرك

إن جمعه بمعنى كتابته حدث في الصدر األول «: وقال الزرقاني 10»...هو ترتيب السور في زمن عثمان
وفي هذه المرة  .والثالثة على عهد عثمان ،والثانية في خالفة أبي بكر ،األولى في عهد النبي :ثالث مرات

مراحل الثالث أسبابها هذه الولكل مرحلة من  11».آلفاقاألخيرة وحدها نسخت المصاحف وأرسلت إلى ا
  :خصائصها نبينها في اآلتيمنهجها وو
ونهى عن كتابة غيره لئال يختلط به على كتابة القرآن  حث النبي  : في عهد النبيالقرآن جمع  - أ

من خيرة  واكاناتخذ كتّابا للوحي فكما  12».هفَلْيمح الْقُرآنِ غَير عنِّى كَتَب ومن ،عنِّى تَكْتُبوا الَ««: فقال
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت  منهمالصحابة 

يكتبونه فيما يسهل عليهم ف ،موضع المكتوب من سورته يدلهم علىالنبي وكان  .وثابت بن قيس وغيرهم
جمع لَخفة وهي الحجارة الدقاق وصفائح (واللِّخاف.) كاغد أو رقجمع رقعة من جلد أو (الرقاع: من

). جمع كتف عظم البعير أو الشاة(، واألكتاف)جمع عسيب وهو جريد النخل(والعسب). الحجارة
 ).أي الجلد(وقطع األديم). جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه(واألقتاب

كنا عند رسول اهللا نؤلف القرآن من « :ط الشيخين عن زيد بن ثابت قالعلى شر هبسندالحاكم أخرج و
كما تلقاه من جبريل عليه السالم،  ترتيب اآليات حسب إرشاد النبي هناالتأليف والمقصود ب 13»...الرقاع
 :كان رسول اهللا إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال :روي عن ابن عباس أنه قالوقد و

كله كان القرآن حتى  النبي  توفّيوهكذا لم  ».سورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذاضعوا هذه ال«
بهذا و . في بيت رسول اهللا في تلك الرقاع والعسب التي كانت توضعمجموعا ومحفوظا في الصدور 

علل ، وقد بل في رقاع وعسب ونحوها أن القرآن لم يجمع في عهد النبي في مصحف واحد يظهر لنا
نزوله بوفاته  من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تالوته، فلما انقضى النبيما كان يترقبه ذلك بخطابي ال

َأن يقْضى ِإلَيك وحيه وقُْل رب  وال تَعجْل بِالْقُرآنِ من قَبِل﴿:قد قال له ربهو، ذلكبن والخلفاء الراشد قام
 وترتيبها اآليات كتابة عن عبارة كان  النبي عهد في فالجمع«: قال الزرقاني .114: طه﴾ زِدني علْما

 وحجارة وعظام عسب بين وتفرقها الكتابة بعثرة مع ولكن ،سورها من الخاص مكانها في ووضعها
 كان وإن للقرآن التوثق زيادة الجمع هذا من الغرض وكان ،الكتابة أدوات تتيسر حسبما ذلك ونحو ورقاع
   14».واالستظهار لحفظا على أيامئذ التعويل

                                                
  .249ص ،2على الصحيحين، كتاب التفسير، ج الحاكم، المستدرك  - 10
  167، ص1مناهل العرفان، جالزرقاني،   - 11
  . 226، 8رواه مسلم، باب التثبت في الحديث، ج - 12
  249ن 2الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، ج - 13
  167، ص1مناهل العرفان، جالزرقاني،   - 14
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بعد موقعة جمع القرآن للمرة الثانية في عهد أبي بكر وذلك : الجمع في عهد أبي بكر الصديق -ب
أبو  أرسل إلي« :ن زيد بن ثابت قالأالبخاري  هـ، ففي صحيح12من السنة ربيع األول في شهر اليمامة 

اء بقر إن القتل قد استحر :مر أتاني فقالإن ع :عمر بن الخطاب عنده فقال بكر مقتل أهل اليمامة فإذا
وإني أرى أن تأمر  .القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أخشى أن يستحر ،القرآن

فلم يزل  !وهو واهللا خير :قال عمر ؟كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول اهللا :فقلت لعمر: قال. بجمع القرآن
إنك شاب  :قال أبو بكر :قال زيد .لك ورأيت في ذلك الذي رأى عمريراجعني حتى شرح اهللا صدري لذ

فواهللا لو كلفوني نقل : قال زيد .عاقل ال نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا فتتبع القرآن فاجمعه
كيف تفعالن شيئا لم يفعله رسول  :قلت .جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن

فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح اهللا صدري للذي شرح به صدر أبي بكر  .هو واهللا خير :لقا ؟اهللا
عت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي فتتب ،وعمر

ي فكانت الصحف عند أب ،حتى خاتمة براءة ﴾...لقد جاءكم رسول﴿خزيمة األنصاري لم أجدها مع غيره 
و بكر زيدا ألنه كما وإنما كلف أب 15».د حفصة بنت عمرثم عن ،ثم عند عمر حياته ،بكر حتى توفاه اهللا

 وكتبها بقي وما نسخ ما فيها بين التي األخيرة العرضة شهد«نه شاب عاقل غير متهم، وأل: قال عنه
 وواله جمعه في وعمر بكر أبو اعتمده ولذلك مات حتى بها الناس يقرئ وكان عليه وقرأها اهللا لرسول
ألول مرة بالمصحف القرآن ي وسم ،زيد الجمع خالل سنة تقريباأكمل وقد  16».المصاحف كتب عثمان

إلى درجة المصحف بل هو إلى معنى  رغم أن ما قاموا به لم يرقَ بعد مشاورة بين أبي بكر والصحابة
 عبارة كان فقد بكر أبي عهد في الجمع أما«: قال الزرقاني. الصحف أقرب منه إلى معنى المصحف

 له مستوثقا تالوته تنسخ لم ما على فيه مقتصرا أيضا اآليات مرتب صحف في وكتابته القرآن نقل عن
 منه شيء ذهاب خشية مرتبا مجموعا بالكتابة وتقييده القرآن تسجيل منه الغرض وكان. واإلجماع بالتواتر
  17».وحفاظه حملته بموت

جمع القرآن في مرحلته الثالثة في خالفة عثمان بن  :هـ25حوالي سنة: الجمع في عهد عثمان - ج
روى البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل هـ، وقد 25سنة  عفان

أدرك  :هم في القراءة فقال لعثماناختالفُ فأفزع حذيفةَ ،الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق
إلى حفصة أن أرسلي إلينا عثمان فأرسل  .اختالف اليهود والنصارىفي الكتاب ة قبل أن يختلفوا األمهذه 

فأمر  ،فأرسلت بها حفصة إلى عثمان .ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك )صحف أبي بكر(الصحف
                                                

 .2629، ص6رواه البخاري، صحيح البخاري، باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا، ج  - 15
 العام في النبي على مرتين ا جبريلهعرض التي القراءة«: والعرضة األخيرة. 140، ص1السيوطي، اإلتقان، ج  - 16

 جِبرِيَل َأن حدثَنى«: مرض وفاتهفي   النبيما سرها به حكاية ع أنها قالت الشيخان عن فاطمة روى  .فيه قبض الذي
كَان هارِضعآنِ يامٍ كُلَّ بِالْقُرةً عرم، ِإنَّهو هضارع بِه امِ يفنِ الْعتَيرالَ ،مى وانِإالَّ ُأر قَد رضى حلَأج ِإنَّكُل وى َأولوقًا َأهلُح 
  ».لَك َأنَا السلَفُ ونعم بِى
  167، ص1مناهل العرفان، جالزرقاني،   - 17
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ها في وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخو ،وسعيد بن العاص ،وعبد اهللا بن الزبير ،زيد بن ثابت
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن  :وقال عثمان للرهط القرشيين الثالثة ،المصاحف

ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان  .فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم
رآن في كل صحيفة وأمر بما سواه من الق ،وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ،الصحف إلى حفصة
  :وبمكن تلخيص منهجية عثمان في جمع القرآن في األمور اآلتية »...ومصحف أن يحرق

وجامع القرآن في عهد أبي  على رأسها زيد بن ثابت كاتب الوحي في عهد النبي تكوين لجنة رباعية -
  .بكر
  . اتخاذ صحف حفصة أي مصحف أبي بكر أساسا للجمع والنسخ -
 الحصاه عليجك ذلو دون نقط أو شكلب كتي وصخصم خطو وهالعثماني م رسالب حفصالما ةكتاب -
 إثبات في متفاوتة وكتبوها«: قال الزرقاني األحرف السبعة التي نزل عليها القرآنالقراءات و عملج

 النقط من خالية وجعلوها السبعة األحرف على اشتمالها قصد عنه اهللا رضي ألنه وغيرها وبدل وحذف
 من تجردها عند وجه من بأكثر رسمها يقرأ ماتالكل بعض فكانت  أيضا االحتمال لهذا تحقيقا والشكل

 ﴾فتثبتوا﴿ تقرأ أن تصلح فإنها ﴾فَتَبينُوا بِنَبٍأ فَاسقٌ جاءكُم ِإن﴿ تعالى قوله من ﴾فَتَبينُوا﴿ نحو والشكل النقط
 لَىِإ وانْظُر﴿ تعالى قوله من﴾ ننشرها﴿ كلمة وكذلك ،أخرى قراءة وهي والشكل النقط من هاخلو عند

 يقرؤوها أن عندهم صالحة يجعلها ترى كما والشكل النقط من تجردها فإن ﴾نُنْشزها كَيفَ الْعظَامِ
   18 ».أيضا واردة قراءة وهي بالزاي ﴾نُنْشزها﴿
دون المنسوخ تالوة  االقتصار فيه على ما ثبت من القرآن في العرضة األخيرة بين جبريل والنبي -

 فقفاتّ ،ريوغُ األخيرة العرضة في منه سخنُ القرآن أن شك ال« :ري أنه قالنقل السيوطي عن الطب
قال و 19».ذلك سوى ما وتركوا ،األخيرة العرضة في مستقر قرآن أنه تحققوا ما كتبوا أن على الصحابة
 أنه تحققوا ما إال المصاحف هذه في يكتبون ال كانوا أنهم الصحابة هؤالء عليه تواضع ومما«: الزرقاني

 ما وتركوا. ينسخ لم مما  النبي عن صحته أيقنوا وما األخيرة العرضة في استقر قد أنه وعلموا قرآن
وقد سبق بيان  20»...سورة الجمعة ﴾فَاسعوا﴿ كلمة بدل )اهللا ذكر إلى فامضوا( قراءة نحو ذلك سوى

  .معنى العرضة األخيرة في جمع أبي بكر
صحف أبي بكر فقد كانت ل اخالف، ءا من الفاتحة إلى سورة الناسبد كما هي عليه اليومترتيب السور  -

وبخالف مصاحف أبي . بترتيب النزول رتبهكان  الذيمصحف علي ل اخالف، ومرتبة اآليات دون السور

                                                
 .  182، 181عرفان، ج، صالزرقاني، مناهل ال - 18
  .140، ص1السيوطي، اإلتقان، ج  - 19
 .  182، 181الزرقاني، مناهل العرفان، ج، ص - 20
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وابن مسعود وابن عباس فقد كان بينها وبين مصحف عثمان بعض االختالف في تقديم بعض السور أو 
   21.تأخيرها

إبقاء مع  إلى األمصار ومع كل مصحف قارئ ها إرسالو ة مصاحف من صحف حفصةاستنساخ سبع -
 مصاحف كتبوا وإنما«: قال في مناهل العرفان .مصحف في دار الخالفة بالمدينة سمي المصحف اإلمام

 وهي المسلمين بالد أقطار إلى عليه اإلجماع وقع ما إرسال قصد عنه اهللا رضي عثمان ألن متعددة
  22» .دةمتعد األخرى

أبي بن  أهمها مصحفوالمصاحف لتي كتبها بعض الصحابة منذ عهد النبي،  إحراق باقي الصحف -
  . ، ومصحف عليعبد اهللا بن مسعودمصحف كعب، و

باقتراح تقدم به الدكتور  ذلك ت بداية وكان): المصحف المرتل(الجمع الصوتي األول للقرآن الكريم -4
إلى الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم بمصر وهو ، م1959/ هـ1378سنة   لبيب السعيد

رئيسها، فتشكلت ألجل ذلك لجنة من كبار القراء برئاسة الشيخ عبد الفتاح القاضي بغرض جمع يومئذ 
في مايو وشرع في التسجيل . القرآن بقراءاته العشر المتواترة جمعا صوتيا تحت اسم المصحف المرتل

من الجمع الصوتي للقرآن الكريم في األولى الطبعة اكتملت و ،مالية وتقنية كبيرة بعد مشاكل م1960سنة 
  .أما تسجيل ببعض السور فهو سابق لذلك 23.م1961يوليو 23التاريخ في 

منذ عهد النبي والقرآن يكتب بخط اليد بأيدي أمهر الخطاطين في  24 :في المطابع الحديثة طبع القرآن -5
أو باألحرى طورت نسختها الطابعة  ترعتاخأن مر على ذلك الحال إلى كل عصر ومصر، واستمر األ

م 1440نحو سنة ) غولدسميث يوهان غوتنمبرغ(على يد األلماني  في أوروباالصينية واليابانية والكورية 
 القرآنفي حكم كتابة المسلمين علماء اختلف ، فوطبعت بها آالف الكتب في مقدمتها الكتاب المقدس

ودقتها في بداية ظهورها غير بها أيجوز أم ال يجوز وذلك ألن مخترعها ليس مسلما  مصحفوطباعة ال
ال يراعي خصائص الرسم الذي وخطها  وكثرة األخطاء المطبعية فيها بسبب سقوط الحروف، مؤتمنة،

ن طاهرا، ولذلك ال غرابة إذا وجدنا أولى طبعات القرآ لم يكنوحبرها في كثير من األحيان القرآني، 
باليونان  )VENICE(طبعة البندقيةمنها  بل قام بها رجال دين مسيحيون ومستشرقون الكريم غير إسالمية

وبهذا كان القرآن الكريم أول كتاب طبع باللغة العربية وقد أمر البابا بعد ذلك بمدة وجيزة  م1530سنة 
م 1694آن في مدينة هامبورغ سنة ثم طبع القر ،بإتالف هذه الطبعة خوفا من تأثيرها في البيئة المسيحية

وال تزال نسخ منها  Abraham Hinckelmann هنكلمانالمستشرق األلماني البروتستانتي إبراهام على يد 
                                                

 .  182، 181الزرقاني، مناهل العرفان، ج، ص - 21
 .  182، 181الزرقاني، مناهل العرفان، ج، ص - 22
 .بواعثه مخططاته) مرتلالمصحف ال(لبيب السعيد، الجمع الصوتي األول للقرآن الكريم: ينظر - 23
تاريخ طباعة القرآن الكريم باللغة العربية في  يحيى محمود جنيد . -99صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ص - 24

 .525-516ص م، 1994 ، 5، ع15مجلة عالم الكتب، م ،أوربا في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميالديين
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على يد الراهب اإليطالي لود فيكو  1698ثم طبعة بتافيا سنة . إلى اليوم رغم األخطاء الكثيرة التي شابتها
وطبعة غوستاف  .وهي أحسن من الطبعات السابقة Ludvico marracei Lucersi مراشي لوسرسي

شرق ألمانيا، وهي تفوق جميع الطبعات السابقة وتعد Leipzig في مدينة ليبسك 1834سنة  Flügel فلوجل
إلى اليوم المرجع األول المعتمد عند المستشرقين رغم األخطاء الكثيرة التي شابتها في رسمها وترقيم 

إسماعيل  بإشراف موالي عثمان م1787روسيا سنة بطبعة بترسبوغ مية فهي أما أول طباعة إسال .اآليات
طبعة األستانة ثم   ،م1828سنة وتبريز  طبعتا طهرانثم . تحت رعاية اإلمبراطورة الروسية كترينا الثانية

تمر واسالمجمع عليه،  بقواعد الرسم العثماني وجميع هذه الطبعات لم تلتزم. م1877سنة  العثمانية تركياب
بطبع  لصاحبها محمد أبو زيد ما قامت المطبعة البهية بالقاهرةعندم 1890هذا الحال إلى سنة الوضع على 

الشهير بالمخلالتي، والتزم الشيخ المقرئ أبو عيد رضوان بن محمد  المصحف الذي كتبه الشيخ المحقق
طبعة ي طبعته الخاصة به كبلد إسالمثم توالت الطبعات حتى أصبح لكل  فيه بخصائص الرسم العثماني،

تم نسخ مصحف خاص من حيث  م1984سنة  بالسعوديةالملك فهد  ، وطبعةم1923األزهر الرسمية سنة 
 ،وطبعة وزارة الشؤون الدينية بالجزائر وغيرها وطبعت منه ماليين النسخ، قبل الخطاط الكبير عثمان طه

  .العثماني مصحفلوكلها نسخ مطابقة ل
فرنسي مخترعها النسبة إلى كتابة برايل أو براي  Braille(:25(يلافوفين بطريقة بربع القرآن للمكط -6

 )الكتابة الليلية(من طريقة أخرى تسمى في ذلك مستفيدا  ، م1924سنة  )Louis Braille (برايللويس 
اخترعها ضابط عسكري فرنسي للتواصل مع جنوده ليال بطريقة سرية دون حاجة للكالم أو كان قد التي 

المنقوشة بشكل بارز ) طالنق(عن الكتابة الليلية يعتمد على  طورألفبائي منظام كتابي  )يلبر(ف .الضوء
المكفوفين على القراءة عن طريق  مساعدةلفبائية بغرض األلمقابلة كل حرف من الحروف  تلمسه األنامل
القرآن أما . الكتب كثير من به بعتماليين المكفوفين وطُ وتعلمه األمم المتحدة وقد اعتمدته. حاسة اللمس

وفي . وبإشرافه بعد موافقة األزهر  م1959 عاموقيل  1952عام في مصر الكتابةبهذه ألول مرة فطبع 
ة قامت جمعية المحافظة على القرآن الكريم األردنية بطباعة نسخة أخرى بهذه الطريقم 2005سنة

ت المملكة العربية السعودية بطباعة قام م1985/هـ1406وفي سنة. ووزعتها على كل كفيف طلبها
ن بلغة ماء والباحثين إلى أن كتابة القرآويذهب جل العل. من القرآن الكريم بهذه الكتابةاألولى نسختها 

   .بريل يعد ترجمة إلى لغة أخرى وليس مجرد طباعة
كما جمع الخلفاء القرآن : )الشعر والنثر(مقارنة بين جمع القرآن وجمع باقي مصادر اللغة واألدب -7

حفظوا عنهم إلى البادية وسمعوا عن الفصحاء و كثير منهم عربية حيث خرجالكريم جمع اللغويون اللغة ال
من خالل ما سبق ذكره في موضوع جمع و. معاجمال صناعةوكتبوا ودونوا رسائل كثيرة استعين بها في 

لتاريخية الثالث بما تضمنته من منهجية علمية القرآن بالطريقتين الشفهية والكتابية وعبر المراحل ا
في الجلود الذي صدور الرجال والمكتوب الذي في واضحة في السماع والتلقي مع الجمع بين المنطوق 

                                                
 .بواعثه مخططاته) المصحف المرتل(لصوتي األول للقرآن الكريملبيب السعيد، الجمع ا: ينظر - 25
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، يظهر جليا الفرق بين جمع القرآن وجمع اللغة الذي لم ينطلق إال في منتصف القرن والحجارة والصحف
ونقله من جيل إلى جيل  القرآن الكريمجمع اية والدقة التي حظي بها العن بنفسولم يحظ  ،الثاني الهجري

أصح مصادر القرآن لذلك كان  نقال متواترا برواية الجماعة الكثيرة عن مثلها ال بنقل األفراد واآلحاد؛
القرآن  متجاوزا الشعر والنثر اللذين جمعهما أفراد بضوابط لم ترق إلى ضوابط جمععند اللغويين السماع 

 إن«: يقول عن جمع اللغة الخليل فهذا  السيما في الشعر إليهما الوضع واالنتحال ا أدى إلى تسلل آفتيم
 الضبي المفضلهذا و 26».والتَّعنيت اللَّبس إرادة العرب كالم من ليس ما الناس على أدخلوا ربما النَّحارير

 وكيف: له فقيل .أبداً يصلح فال فسدهأ ما الراوية حماد من الشعر على سلط قد«: يقول عن جمع الشعر
 ولكنه الصواب، إلى أخطأ من يردون العلم أهل فإن كذلك، كان ليته: قال يلحن؟ أم رواية في أيخطئ ذلك

 مذهب به يشبه الشعر يقول يزال فال ومعانيهم، الشعراء ومذاهب وأشعارها العرب بلغات عالم رجل
 عند إال منها الصحيح يتميز وال القدماء أشعار فتختلط اآلفاق في عنه ذلك ويحمل شعره في ويدخله رجٍل،
بعض الرواة العدول الذين تداركوا أن اهللا من على مصالدر اللغة واألدب ولوال  27».ذلك؟ وأين ناقد عالمٍ

لكانت المشكلة كالخليل واألصمعي وأمثالهما األمر ونبهوا على الوضع وتتبعوا الوضاعين ينفون زيفهم 
 مرارا القدماء ذلك إلى أشار وقد كثير، انتحال فيه دخل الجاهلي الشعر نإ«: ل شوقي ضيفقاأكبر 

 وبلغ كثيرة، مقاييس ذلك إلى متخذين ،الوضاع وضعه وما الزيف عنه ينفوا أن جاهدين وحاولوا وتكرارا،
 األصمعي وكان ،وخلف حماد أمثال المتهمين عن روي ما كل ثقاتهم أهمل أن الباب هذا في حرصهم من

   28 ».قبله من الضبي المفضل كان كما بالمرصاد، لهم خاصة
  

يقتضي الحديث عن جمع القرآن الحديث عن ترتيب آياته في سورها، : ترتيب آيات القرآن وسوره -ثانيا
أم اجتهاد من الصحابة رضي اهللا  داخل المصاحف، وهل ذلك توقيف من النبي  وسوره فيما بينها

أن القرآن بسوره وآياته لم ينزل بهذا الترتيب الذي هو عليه في المصاحف قطعا، وإنما نزل  ، وذلكعنهم
سنة كاملة، ومعنى ذلك أيضا أن سوره لم تنزل كاملة بل كان ينزل بعضها ثم  23مفرقا منجما خالل 

ن رتب م: تنزل آيات وسور أخرى ثم تنزل تكملة السورة األولى وهكذا، والسؤل الذي يطرح هنا هو
  آيات القرآن في سورها، وسوره في المصاحف بهذا الترتيب الذي هي عليه اليوم؟  

على الشكل الذي  سورهافي القرآنية اآليات  ترتيبإن : ترتيب اآليات في السور توقيف باإلجماع -1
توقيفي عن رة في كل سورة من سور القرآن الكريم من اآلية األولى منها إلى اآلية األخياليوم ونقرأه نراه 

 ، وقد نقل بعضهممن أحد بعده للرأي واالجتهادفيه ، وال مجال عن جبريل اكما أخذه اهللا  رسول

اإلجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب اآليات توقيفي ال شبهة « :السيوطيقال اإلجماع على ذلك، 
                                                

 .135، ص1السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج - 26
  .465، ص2وج. 446 ،1ج ،األدباء عجمياقوت الحموي، م - 27
  .قي ضيف، تاريخ األدب العربي العصر الجاهليوش - 28
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مجال لالجتهاد  آليات توقيفي، والاألدلة واضحة كل الوضوح ومؤكدة كل التأكيد أن ترتيب ا وهذه في ذلك
قال و...النصوص المؤكدة للتوقيف في ذلك، بل ال يتصور االجتهاد في مجال ترتيب اآليات لوضوح

ضعوا آية كذا في موضع : ترتيب اآليات أمر واجب وحكم الزم، فقد كان جبريل يقول« :القاضي أبو بكر
إذ  عند رسول اهللا  كنت جالسا: ضي اهللا عنه قالاإلمام أحمد، عن عثمان بن أبي العاص ر وروى...كذا

: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه اآلية هذا الموضع من السورة« :شخص ببصره، ثم صوبه، ثم قال
ثبت في السنن  «: الزرقانيوقال  29 ».90: النحل ﴾ِإن اللَّه يْأمر بِالْعدِل والِْإحسانِ وِإيتاء ذي الْقُربى﴿

حيحة من قراءة النبي بسور عديدة كسورة البقرة وآل عمران والنساء ومن قراءته لسورة األعراف الص
وقراءة سورة السجدة  ،وسورة قد أفلح المؤمنون وسورة الروم في صالة الصبح ،في صالة المغرب

 ،الجمعةوقراءته سورة الجمعة والمنافقون في صالة  ،ن  في صبح يوم الجمعةاوسورة هل أتى على اإلنس
كان يقرأ ذلك كله مرتب اآليات على  ،وقراءته سورة ق في الخطبة وسورة اقتربت وق في صالة العيد

وكل هذه النقول واألقوال تؤكد أن آيات  30».النحو الذي في المصحف على مرأى ومسمع من الصحابة
يل ولم ترتب باجتهاد بأمر من جبر رتبه النبيقد  في سوره مفرقا غير مرتب التي نزل معظمه القرآن
  . وال من الصحابة، وهذا هو معنى التوقيف هنا منه 

ومن ثمار هذا المبحث واألحكام المترتبة عليه، وجوب قراءة اآليات القرآنية في كل سورة وفقا 
قراءة السورة «: تنكيس وهو قراءة السورة ابتداء من آخرها قال الزرقانيلهذا الترتيب التوقيفي، وحرمة ال

 ،ألنه يذهب بعض ضروب اإلعجاز ويزيل حكمة ترتيب اآليات ؛آخرها إلى أولها ممنوع منعا متأكدا من
وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي اإلمام التابعي الجليل وعن اإلمام مالك بن أنس أنهما كرها 

  31».ذلك وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم
في المصاحف العثمانية ترتيب السور  اختلف العلماء في :حفلمصفي ا ترتيب سور القرآن الكريم -2

وأما   ترتيب السور على ما هو عليه «: قال الزركشي: مذاهب على ثالثة هل هو توقيفي أو اجتهادي
   32».لذلك ثالثة أقوا يأو من فعل الصحابة أو يفصل ف اآلن فاختلف هل هو توقيف من النبى 

ذهب فريق من العلماء منهم ربيعة والنحاس وأبو : ر توقيف من الرسولترتيب السو: الرأي األول - أ
البركات األنباري إلى أن ترتيب السور كترتيب اآليات توقيف مسموع عن النبي ال اجتهاد فيه من أحد، 

سأل لم سمعت ربيعة ي :أخرج ابن أشته في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن بالل قال
قدمتا وألف  :وآل عمران وقد أنزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة وإنما أنزلتا بالمدينة فقال قدمت البقرة

يعني بذلك أنه توقيفي نقل  ».فهذا مما ينتهى إليه وال يسأل عنه :القرآن على علم ممن ألفه به  إلى أن قال

                                                
  .167، ص1السيوطي، اإلتقان، ج - 29
 .- 239، ص1هل العرفان، ج، مناالزرقاني  - 30
 .- 239، ص1، مناهل العرفان، جالزرقاني  - 31
 .260-257، ص1الزركشي، البرهان، ج  - 32
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ى هذا الترتيب من رسول المختار أن تأليف السور عل« :أبو جعفر النحاسوقال .  كما سمع عن النبي
أنزل اهللا القرآن إلى « :أبو بكر األنباريوقال  ».اهللا لحديث واثلة أعطيت مكان التوراة السبع الطوال

سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين سنة فكانت السورة تنزل ألمر يحدث واآلية جوابا لمستخبر ويقف 
له من النبي فمن قدم سورة أو أخرها أفسد نظم جبريل النبي على موضع السورة واآليات والحروف  ك

واستدلوا بأمور منها إجماع الصحابة على ترتيب واحد في مصحف عثمان وما كان لذلك أن   ».القرآن
 اهناك أموركما أن . يتم لوال أنه توقيف من الرسول ولو كان اجتهادا لتمسك كل صاحب مصحف بترتيبه

 يلترتيب وضع السور ف«: قال الزركشيها بالتوقيف في ترتيب ح القولترجبين السور من المناسبة 
وثانيها . الحواميم يأحدها بحسب الحروف كما ف :صادر عن حكيم يالمصحف أسباب تطلع على أنه توقيف

اللفظ كآخر تبت  يوثالثها للوزن ف. المعنى وأول البقرة يسورة آلخر ما قبلها كآخر الحمد فلموافقة أول ال
قال بعض  .ورابعها لمشابهة جملة السورة لجملة األخرى مثل والضحى و ألم نشرح. وأول اإلخالص

وسورة الفاتحة تضمنت اإلقرار بالربوبية وااللتجاء إليه فى دين اإلسالم والصيانة عن دين  :األئمة
لة فالبقرة بمنز .وآل عمران مكملة لمقصودها ،اليهودية والنصرانية وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين

  33»...وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم ،إقامة الدليل على الحكم
، وهو قول فلم يكن بتوقيف من النبي: ترتيب السور توفيق واجتهاد من الصحابة: الرأي الثاني -ب

جمع «:ابن فارس في كتاب المسائل الخمسقال . الجمهور كمالك وأبي بكر الباقالني وابن فارس وغيرهم
آن على ضربين أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين فهذا هو الذي تولته القر

وأما الجمع اآلخر وهو اآليات في السور فذلك شيء تواله النبي كما أخبر به  .الصحابة رضي اهللا عنهم
بل جمع عثمان قواستدلوا على رأيهم بأمور منها أن مصاحب الصحابة  34».جبريل عن أمر ربه عز وجل

 والقاضى أبقال كمصحف علي وابن مسعود وأبي بن كعب  وابن عباس كانت مختلفة في ترتيب سورها 
المصحف السور على تاريخ  يفمنهم من كتب ف :ترتيب القرآن ياختلف السلف ف«: بكر بن الطيب

وأما  .ف علىجعل أوله اقرأ باسم ربك وهو أول مصحمن ومنهم  ،نزولها وقدم المكى على المدنى
وفى مصحف أبى كان  .مصحف ابن مسعود فأوله مالك يوم الدين ثم البقرة ثم النساء على ترتيب مختلف

ولو كان 35».أوله الحمد ثم النساء ثم آل عمران ثم األنعام ثم األعراف ثم المائدة على اختالف شديد
ابن والنسائي وابن حبان والحكم عن كما استدلوا بما رواه أحمد والترمذي . الترتيب توقيفا لما اختلفت

وإلى براءة وهي من المئين  يقلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى األنفال وهي من المثان :قال عباس
كانت « :فقال ؟فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم اهللا الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال

نة وكانت براءة من آخر القرآن نزوال وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت األنفال من أوائل ما نزل بالمدي
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فقبض رسول اهللا ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم  ،أنها منها
وبما أورده ابن أشته في المصاحف عن أبي محمد  ».اهللا الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال

أن يتابعوا الطوال فجعل سورة األنفال وسورة التوبة في السبع ولم يفصل أمرهم عثمان «: شي أنه قالالقر
  36».بينهما ببسم اهللا الرحمن الرحيم

ترتيب بعض السور كان بتوقيف من النبي وترتيب بعضها اآلخر كان باجتهاد من : الثالث الرأي - ج
وابيهقي  منهم ابن عطية وأبو جعفر بن الزبيراء من العلمكثيرإلى هذا الرأي وقد ذهب  :الصحابة

قال . من الصحابة والسور المرتبة اجتهادامن النبي لكنهم لم يتفقوا على السور المرتبة توقيفا  والسيوطي،
لسبع الطوال والحواميم إن كثيرا من السور قد علم ترتيبها في حياة النبي كا« :القاضي أبو محمد بن عطية

وقال أبو جعفر بن  ».ة بعدهض األمر فيه إلى األما سوى ذلك فيمكن أن يكون فووأما م، والمفصل
ويبقى فيها قليل يمكن أن يجري فيه الخالف  ،اآلثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية« :الزبير
قرأ رسول اهللا « :رواه مسلم  وكحديث سعيد بن خالد ».اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران«: كقوله

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه أنه عليه الصالة والسالم كان يجمع  ».السبع الطوال في ركعةب
في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه  لوروى البخاري عن ابن مسعود أنه قا .المفصل في ركعة

ح وفي صحي .فذكرها نسقا كما استقر ترتيبها ».إنهن من العتاق األول وهن من تالدي« :واألنبياء
   ».إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو اهللا أحد والمعوذتين«البخاري أنه كان 

 له ينشرح والذي «:قال السيوطيأما البيهقي والسيوطي فإن رأيهما أقرب إلى رأي القائلين بالتوقيف 
 يستدل أن ينبغي وال ،واألنفال براءة إال ،توقيفي ترتيبها السور جميع أن وهو البيهقي إليه ذهب ما الصدر
 ألن ؛عمران آل قبل النساء قراءته حديث يرد فال وحينئذ ،كذلك ترتيبها أن على والء سورا بقراءته
ورجح الزرقاني الرأي الثالث   37».الجواز لبيان ذلك فعل فلعله بواجب ليس القراءة في السور ترتيب

ت أحاديث تفيد ترتيب البعض كما مر بك من الرأي الثاني القائل ألنه ورد ؛لعله أمثل اآلراء«: وقال عنه
بل وردت آثار تصرح بأن الترتيب في البعض كان عن  ،وخال البعض اآلخر مما يفيد التوقيف ،بالتوقيف

  .بخصوص سورتي األنفال والتوبة 38».اجتهاد كالحديث اآلنف في القول األول المروي عن ابن عباس
القائلين (الخالف بين الفريقين «: في البرهان قال الزركشي: والزركشي الزبير أبي جعفر بنرأي  -هـ

إنه رمز إليهم ذلك  :لفظي ألن القائل بالثاني يقول )بأن الترتيب عن اجتهاد والقائلين بأنه عن توقيف
من النبي مع  إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه :لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته ولهذا قال مالك
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فآل الخالف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو بمجرد إسناد فعلي  .قوله بأن ترتيب السور كان باجتهاد منهم
  39».رالزبي بن جعفر أبو ذلك إلى وسبقه ؟بحيث يبقى لهم فيه مجال للنظر

ومهما يكن  :مالعثماني لسور القرآن في كتابة المصاحف والصالة والتالوة والتعلي احترام الترتيب -و
القول في مسألة ترتيب السور، فإن الذي عليه العلماء اليوم هو وجوب احترام الترتيب الذي أجمع عليه 
المسلمون زمن عثمان بن عفان عند كتابة المصاحف وطبعها، وكذلك يستحب احترام الترتيب في التالوة 

ليم الصبيان فإن العلماء قد أجازوا البدء ، ويستثنى من ذلك ما تعلق بتعالسيما في صالة التراويح وغيرها
وسواء «: الزرقاني قالمن قصار السور إلى طوالها بهم في تعليمهم بخاتمة المصحف لما فيها من تدرج 

عن إجماع فإنه ينبغي احترامه خصوصا في كتابة المصاحف ألنه  ،أكان ترتيب السور توقيفيا أم اجتهاديا
أما ترتيب ...ه يجر إلى الفتنة ودرء الفتنة وسد ذرائع الفساد واجبوألن خالفالصحابة واإلجماع حجة 

في الصالة (وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف...السور في التالوة فليس بواجب إنما هو مندوب
وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إال على تأليفه في  )والتالوة أيضا

يم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن وليس هذا من الباب فإن ذلك قراءة وأما تعل...المصحف
  40».من تسهيل الحفظ عليهم لة في أيام متعددة على ما فيهصمتفا
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